
 
 

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                            
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
หมู่ที่ ๒  ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวดักาฬสินธุ์  ๔๖๑๓๐   

โทรศัพท์/โทรสาร.  ๐-๔๓๘๔-๐๘๘๔  



  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
เรื่อง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖4 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๒53 บัญญัติว่า  ในการด าเนินงาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานการด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กฎหมายก าหนด นั้น 

บัดนี้  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  แล้วเสร็จ  อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๒53 และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕)          
จึงประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564  มาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

              
(นายจรัส  สงวนรัตน์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่                                                             
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาต าบลโคกสะอาด 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
โดย 

 
นายจรัส  สงวนรัตน์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปฏิบัติหน้าที่                                                             
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

******************************************* 

 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด (Vision) 

วิสัยทัศน์การพัฒนาวิสัยทัศน์  (Vision) 
 

“ เกษตรก้าวหน้า     การศึกษาเป็นเลิศ     เชิดชูคุณธรรม 
น าคุณภาพชีวิต     เศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
ค าขวัญต าบลโคกสะอาด 

โคกสะอาด      ก้าวหน้าประชาสามัคคี     มากมีหมอนขิต 
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่    คนน้ าใจดี     ประเพณี ๑๒ เดือน 

 

นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 ๑. นโยบายเร่งด่วน 

๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรีโดยสนับสนุนการลงทุน  วัตถุประสงค์และ เทคโนโลยี   
พัฒนาความรู้การศึกษาเพ่ือสร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 ๑.๒ จัดท าระบบศูนย์ข้อมูลการเกษตร ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรให้ทันต่อเหตุการณ์ และปัจจุบัน 

๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาและจัดตั้งกองทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนที่ 
ยากจน  จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดท าแผนงานการถ่ายโอน
ภารกิจ  ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 
 
 



  
 

๑.๔ ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชนและองค์กรต่าง ๆ  ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การจัดท าและวางแผนพัฒนาต าบลให้มีศักยภาพสอดคล้องกับท้องถิ่นและ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและ
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. รวมทั้งการับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานของ อบต. และน ากระบวนการบริหารในเชิงรุกมาใช้โดยการออกหน่วย  อบต. เคลื่อนที่  เพื่อ
รับทราบ ปัญหาของประชาชนและในทุก  ๖  เดือน  จะประเมินผลงานด้านการให้บริการ ประชาชน 

๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การปลูกผักปลอดสารพิษ รวมทั้งการสร้าง 
เครือข่ายการตลาดเพ่ือรองรับการซื้อขายสินค้าเกษตร 

๑.๖ ส่งเสริมและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ  ประชาชน 
และเอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งจัดระบบงานและการบริการของ อบต. ให้มีคุณภาพ 
สะดวก  รวดเร็ว  ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  และสังคมที่ดี เป็น
กรอบในการบริหารราชการ 

 
 ๒. นโยบายทั่วไป 

๒.๑ การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
๒.๑.๑ พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  เช่น  ถนน  ไฟฟูา  สะพาน  ทางระบายน้ าแหล่งน้ า 

ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต อบต.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกไม้ดอก  ไม้ประดับริมถนนสายหลักท่ีสาธารณะ
เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

๒.๑.๒ ประสานงานและวางผังโครงข่ายถนนให้เหมาะสมอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งบ ารุง รักษา               
ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

๒.๒ การจัดการด้านสันทนาการ  วัฒนธรรม  และกีฬา 
๒.๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยร่วม 

อนุรักษ์จัดงาน  ประเพณี  วันส าคัญต่างๆ  ให้สืบทอดตลอดไป  พร้อมทั้งส่งเสริมกีฬา  เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขต  อบต.  ปลอดยาเสพติด 
 ๒.๒.๒ ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  รวมทั้งสนับสนุนเครื่องเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้ทั่วถึง 
และพอเพียง 
 ๒.๓ การจัดการด้านสาธารณสุข  การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

๒.๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุข  การอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง 
 ๒.๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุน  สวสัดิการเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพ  ส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพ่ือสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ 

๒.๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก  โดยการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน 
และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 

 ๒.๔ การจัดการด้านการเมือง  การปกครองและการบริหารจัดการ 
 ๒.๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการบริหารจัดการทุกด้านจะเป็นความโปร่งใส 
ให้ทุกฝุาย  ตรวจสอบได้การประชุมสภาจะเปิดโอกาสให้ทุดฝุายเข้ารับฟัง  พร้อมเสนอแนะและรับฟังความ
คิดเห็น 

๒.๔.๒ พัฒนาบุคลากร  พนักงานเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของ  อบต.  ให้มีความรู้ความสามารถ  รวมทั้ง 
ส่งเสริมด้านพลานามัยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ 
 
 
 
 
 



  
 

การวางแผนงบประมาณ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕64  โดยผ่านการมีสว่นร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่  ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)            
เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  ๒๕62  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕61 –
๒๕๖5)  รวม  155  โครงการ  งบประมาณ  ๑๔๘,๐๐๒,๐๐๐บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 2,141,950 
2. การพัฒนาด้านการผลิตทางการเกษตร 6 250,000 
3. การพัฒนาด้านการศึกษา 23 6,308,580 
4. การพัฒนาด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6 300,000 
๕. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 15 824,000 

รวม 70 9,824,530 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี  ๒๕๖4  ในเขตพ้ืนที่  
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและการสนับสนุนจากภาคประชาชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชนในพื้นที่  ตลอดจน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  จนโครงการต่างๆ  ประสบผลส าเร็จด้วยดี  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ  สรุปดังนี้ 



ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ
ทัง้หมด 

งบประมาณ (บาท) จ านวนโครงการที่เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) 

๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

20 2,141,950 18 1,875,453 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการผลิตทาง
การเกษตร 

6 250,000 2 200,000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 23 6,308,580 4 292,154.24 
4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านภูมิปัญญา

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6 300,000 2 135,937 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

15 824,000 4 350,000 

รวม 70 9,824,530 30 2,853,544.24 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
เกี่ยวกับงานรัฐพิธี หรือวันส าคญัตา่งๆ 

58,000 338,100 เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ และ
ศึกษาดูงาน สมาชิก/ผู้บรหิาร/ผู้น าชุมชน/ 
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/ลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิม่ประสิทธิภาพฯ 
และศึกษาดูงาน สมาชิก/ผู้บริหาร/ผู้น าชุมชน/พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้างตามภารกิจ/ลกูจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด 

300,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการการจัดเก็บ
ภาษี 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการการ
จัดเก็บภาษ ี

20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 378,000 338,100  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

4 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตและ
ถนนลาดยาง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาถนนคอนกรีตและ
ถนนลาดยางในเขตพื้นท่ีต าบลโคกสะอาดทั้ง 12 หมู่บ้าน 

501,95๐ 275,353 เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย
ทาง ภายในหมู่บ้าน หนา 0.10 เมตร กว้าง 0.40 เมตร ลึก 
0.70 เมตร ยาวรวม 62 เมตร  

10๐,๐๐๐ 99,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หนา 0.10 เมตร กว้าง 3.00 เมตรยาว 90 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 270 ตารางเมตร  

10๐,๐๐๐ 99,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สี่แยก – 
บ้านนางส าลี หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สี่
แยก – บ้านนางส าลี หนา 0.15 เมตรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
46 เมตร มีไหล่ทาง 0.5 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรตีเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 138  

7๐,๐๐๐ 70,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00 เมตรยาว 25 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 75 ตารางเมตร  

38,๐๐๐ 38,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็สายทาง ซอยอนิ
รุส หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอ
ยอนิรุส หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12 เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 48 
ตารางเมตร  

24,๐๐๐ 24,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 

 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยนาง
สงบ หมู่ท่ี 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอย
นางสงบ หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.10 เมตรยาว 21 เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 
65.10 ตารางเมตร  

33,๐๐๐ 33,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กลางบ้าน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง
กลางบ้าน หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตรยาว 18 เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 90 
ตารางเมตร  

43,๐๐๐ 43,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

12 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
รอบบ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง รอบบ้าน หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตรยาว 66 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 200 ตารางเมตร  

100,๐๐๐ 99,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตรยาว 40 
เมตร ไหล่ทางลูกรังเกลี่ยเรียบข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  

100,๐๐๐ 99,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตรยาว 50 
เมตร มีไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  

100,๐๐๐ 99,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายใน
หมู่บ้านสายที่สอง หมู่ที่ 9 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 เมตรยาว 35 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 140 ตารางเมตร  

70,๐๐๐ 70,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 10 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง ภายในหมู่บ้าน หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว
รวม 66 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 264 ตารางเมตร  

100,๐๐๐ 99,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านนาง
วรรณี หมู่ที่ 11 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้าน
นางวรรณี หนา 0.15 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 52 
เมตร มีไหล่ทาง 0.5 เมตร หรือมพีื้นที่ผิวคอนกรีตเสรมิเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร  

130,๐๐๐ 130,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

18 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทาง ภายในหมู่บ้าน หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
66 เมตร ไม่มไีหล่ทางหรือมีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่
น้อยกว่า 264 ตารางเมตร  

100,๐๐๐ 99,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ภายในหมู่บ้าน หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 164 ตารางเมตร  

62,๐๐๐ 62,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง กลางบ้าน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
กลางบ้าน หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 66 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 264 ตารางเมตร  

100,๐๐๐ 99,๐๐๐ เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 1,771,950 1,537,353  
 
 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการผลิตทางการเกษตร 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชด ารภิายในเขตต าบลโคก
สะอาดหรือจ่ายตามโครงการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชด ารภิายในเขตต าบลโคกสะอาด
หรือจ่ายตามโครงการ 

20,000  เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 ค่าบ ารุงและซ่อมสร้างถนนเพื่อการเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
1 - 12 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

100,000 100,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 ซ่อมแซมถนนดิน สายทาง ภายในหมู่บ้าน ลูกรังกลบ
หลุมบ่อรายทาง หมู่ที่ 5 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดิน สายทาง ภายในหมูบ่้าน 
ลูกรังกลบหลุมบ่อรายทาง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90 เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง ลูกรังกลบหลุมบ่อ 540 ตารางเมตร 

100,000 100,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการกจิกรรมพัฒนาแหล่งน ้า ส าหรับจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายโครงการกิจกรรมพัฒนาแหล่งน ้าใน
เขตต าบล 

10,000  เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกปุาฟ้ืนฟูต้นน ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ปลูกปุาฟื้นฟูต้นน ้า หรือจา่ยตามโครงการ 

10,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการฝายชะลอน้ าช่ัวคราว เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝายชะลอน้ าช่ัวคราว หรือจา่ย
ตามโครงการ 

10,000  เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 250,000 200,000  
 

 

 

 

 

 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

1 ค่ารับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหรอืกิจกรรมประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาผูดู้แลเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
การพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  

34,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะวชิาการงานมหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแขง่ขันทักษะวิชาการงาน
มหกรรมการจดัการศึกษาท้องถิ่น 

100,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งห้องภมูิปญัญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
โครงการจดัตั้งห้องภูมิปญัญาท้องถิ่น 

10,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรูส้ าหรับปฐมวัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าศูนย์การเรียนรูส้ าหรับ
ปฐมวัย 

20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าโครงการจดันทิรรศการทางวิชาการ 20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 
7 ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 

ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 
10,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

8 ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
ท้องถิ่นรักการ 

10,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม นักเรยีน
ในสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณุธรรม จริยธรรม 
นักเรียนในสถานศึกษา 

20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

10 ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันเด็กจมน้ าในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันเด็กจมน้ าในสถานศึกษา
และชุมชน 

20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

11 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพฒันาห้องสมุดศูนย์พัฒนาเด็ก 20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 

 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

12 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 

10,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

13 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น 

20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

14 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจ่ายเป็นค่าคา่ใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 
15 ค่าพัฒนาแหล่งเรยีนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาแหล่งเรยีนรูศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 
16 โครงการ TO BE NEMBEER ONE เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ TO BE NEMBEER ONE 20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 
17 โครงการค่ายเยาวชนต้นเยาวชนตน้กล้า (รักนวลสงวน

ตัว) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการค่ายเยาวชนต้นเยาวชนต้นกล้า (รัก
นวลสงวนตัว) 

15,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

18 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด 

1,107,100  เงินอุดหนุนทั่วไป 

19 ค่าอาหารเสรมิ (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสรมิ (นม) จ านวน ๗ โรงเรียน 1,398,826  เงินอุดหนุนทั่วไป 
20 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียน จ านวน ๕ โรงเรียน 1,520,000  เงินอุดหนุนทั่วไป 
21 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งห้องภมูิปญัญาท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งห้องภูมิปัญญาท้องถิ่ 10,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 
 

 

 

 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

22 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาวสัดุอุปกรณ์กีฬาสถานศึกษา
ในสังกัด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา
สถานศึกษาในสังกัด 

10,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

23 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

1,855,654  เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 6,308,580 0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

1 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน 
ในต าบลโคกสะอาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแขง่ขันกีฬาเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในต าบลโคกสะอาด 

100,000 99,937 เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาวสัดุอุปกรณ์กีฬาในชุมชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาในชุมชน 36,000 36,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
3 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ/จังหวัด เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันกีฬาอ าเภอ/

จังหวัด ชุมชน 
20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 ค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้าน 5 ศีล เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมูบ่้าน 
5 ศีล 

24,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 ค่าใช้จ่ายงานประเพณีบุญคณูลาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายงานประเพณ ี
บุญคูณลาน 

100,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 300,000 135,937  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

1 โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกทบทวน 
อปพร. 

100,000  เงินอุดหนุนทั่วไป 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันและแกไ้ขปัญหาอุบัติเหตุ 
เทศกาลสงกรานต/์ปีใหม ่

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรณรงค์ปอูงกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ เทศกาลสงกรานต/์ปีใหม่ 

60,000  เงินอุดหนุนทั่วไป 

3 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกฝึกอบรมปูองกันและ
ระงับอัคคีภัย หรือจ่ายตามโครงการ 

10,000  เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 170,000 0  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

4 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้นตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

240,000 240,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

5 ค่าใช้จ่ายสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั 

60,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศสุัตว์ต าบล
โคกสะอาด 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาปศสุัตว์
ต าบลโคกสะอาด 

30,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 330,000 240,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

7 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขกระแสไฟฟูาขัดข้อง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเพิ่มกระแสไฟฟูาขัดข้อง 30,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 
8 ประเภทวัสดุปูายจราจร เพื่อเป็นค่าจัดซื้อปูายหมู่บ้านและปูายบอกทางแต่ละหมู่บ้าน

ตลอดจนปาูยบอกทางต่างๆ 
50,000 50,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 

9 ค่าจัดซื้อสญัญาณไฟกระพริบ เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อไฟสัญญาณไฟกระพริบตดิบรเิวณสี่แยกท่ี
เกิดอุบัติเหตุบ่อยตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

50,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 130,000 50,000  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ผลการปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) งบประมาณที่ใช้ไป แหล่งที่มางบประมาณ 

10 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น 12 หมู่บ้าน 60,000 60,000 เงินอุดหนุนทั่วไป 
11 ค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่บา้นน่ามองทั้ง 12 

หมู่บ้าน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเมืองน่าอยู่บ้านน่ามอง ท้ัง 
12 หมู่บ้าน 

24,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

12 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ส าหรับจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการ 
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพหรือจ่ายตามโครงการ 

30,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

13 ค่าใช้จ่ายในการรณรงค ์
และปูองกันยาเสพติดโดยกระบวนการปูองกัน บ าบัด 
และฟื้นฟ ู

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และปูองกันยาเสพติดโดย
กระบวนการปูองกัน บ าบัด และฟืน้ฟู 

20,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

14 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมพัฒนาฝีมือกลุ่มสตร ี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
พัฒนาฝีมือกลุ่มสตร ี

10,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

15 โครงการเสรมิสร้างสมรรถภาพทางกายและจติใจกลุ่ม
ผู้สูงวัยปี 2564 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจกลุ่มผู้สูงวัย ปี 2564 

50,000 0 เงินอุดหนุนทั่วไป 

รวม 194,000 60,000  
รวมท้ังหมด 9,824,530 2,561,390  
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